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1. Загальні положення 
 

 

Курсова робота є одним із видів індивідуальної роботи студентів, 

підготовка якої свідчить про ступінь засвоєння здобутих знань. Курсова робота 

– вагома складова підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному 

закладі. Написання роботи з дисципліни  «Маркетинг» передбачено навчальним 

планом підготовки студентів зі спеціальності підготовки 075 – «Маркетинг» 

освітній ступінь «бакалавр» освітньо–професійна програма «Маркетинг» 

Завдання написання студентами курсових робіт: 

– закріпити, поглибити та узагальнити теоретичні знання, здобуті під час 

лекцій і практичних занять; 

– навчитися застосовувати їх у практичній діяльності для комплексного 

вирішення конкретного фахового завдання; 

– навчитися самостійно опрацьовувати інформацію, наукову літературу, 

наукові праці; 

– набути досвіду наукового дослідження: відбору, аналізу, систематизації 

наукового матеріалу, формулювання висновків, побудови наукового апарату. 

Науковий рівень цих завдань, грамотність викладення матеріалу, 

правильність оформлення, вміння студента у процесі захисту обґрунтувати і 

довести правомірність наведених у роботі тверджень, покликаний розкрити 

рівень сформованості загальних, ключових та професійних компетенцій, 

набутих студентом у процесі опанування навчального матеріалу. Робота має 

бути написана на основі ретельно опрацьованих наукових джерел, зібраного та 

опрацьованого конкретного матеріалу. 

Дослідження передбачає опанування студентом додатковою інформацією 

щодо обраної теми, а також більш докладно вивчення розділів дисциплін, які 

згідно навчальної програми віднесено на самостійну підготовку. 

Курсова робота є  самостійним дослідженням з обраної теми, має 

вирізнятися критичним підходом до вивчення літературних джерел; матеріал, 
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який використовується з літературних джерел, має бути опрацьований, 

органічно пов'язаний з обраною студентом темою; викладення теми має бути 

конкретним, насиченим фактичними даними, порівняннями. Під час її 

написання слід узагальнити теоретичні матеріали  з обраної теми з 

використанням відповідного апарату обґрунтування. 

 

2. Етапи роботи над підготовкою курсової роботи 

 

2.1 Вибір і затвердження теми курсової роботи 

 

Студенту надається право вибрати тему курсової роботи з приблизної 

тематики, що пропонується у цих методичних вказівках. Вибір теми студент 

здійснює протягом першого тижня навчання в семестрі, у якому передбачається 

виконання курсової роботи. 

Тема курсової роботи має бути актуальною і конкретною, мати практичну 

спрямованість. Назва (тема) має відповідати змісту роботи і розкривати її мету. 

Обираючи тему, слід враховувати наявність наукової та навчальної літератури з 

дисципліни «Маркетинг», а також відповідних статистичних джерел 

інформації. 

Студент може запропонувати власну тему курсової роботи за умови 

письмового погодження з керівником, обґрунтувавши своє рішення й 

ураховуючи, що запропонована тема має бути актуальною й відповідати 

професійному спрямуванню дисципліни. 

Після вибору теми курсової роботи студент протягом тижня узгоджує її з 

викладачем – науковим керівником. Узгоджена тема фіксується у Завданні 

(Додаток 1). У разі несвоєчасного узгодження студентом бажаної теми курсової 

роботи тема призначається викладачем. 

За ініціативою студента та за згодою викладача тему курсової роботи може 

бути змінено на іншу не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну виконання 

курсової роботи. 
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Оформлення бланка Завдання на курсову роботу (Додаток 1), в якому 

зазначається тема, план, а також термін подання готової курсової роботи на 

кафедру, здійснюється після закріплення за студентом теми курсової роботи. 

Завдання підписується керівником та студентом. 

Термін подання завершеної курсової роботи на кафедру – не пізніше ніж за 

два тижня до захисту. 

 

2.2 Організаційна робота кафедри щодо підготовки та написання курсових 

робіт 

 

Призначення викладів науковими керівниками курсової роботи 

відбувається під час розподілу навчального вантаження, фіксується у 

індивідуальному плані роботи викладача та ухвалюються на засіданні кафедри. 

Керівництво курсовими роботами з провідної обов’язкової дисципліни 

«Маркетинг» здійснюють найкваліфікованіші викладачі кафедри. 

Основні обов’язки керівника курсової роботи: 

– допомогти студенту визначити тему роботи, розробити її план; 

– підібрати наукову літературу, яку студент має опрацювати під час 

підготовки до написання роботи; 

– видати студенту завдання на написання курсової роботи; 

– консультувати студента щодо послідовності виконання роботи, обсягу і  

змісту  її  окремих частин,  методології теоретичного дослідження, збирання, 

аналізу та узагальнення фактичного матеріалу; 

– перевірити календарний план підготовки та написання курсової роботи; 

– інформувати кафедру про порядок виконання студентами курсової 

роботи і випадки недотримання графіка виконання роботи; 

– бути присутнім на захисті курсової роботи. 

Довільна зміна теми курсової роботи не дозволяється. 

Протягом першого тижня після ухвалення теми курсової роботи студент 
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разом з керівником складає календарний план підготовки курсової роботи, 

зазначаючи строки виконання окремих етапів виконання дослідження. 

календарний план я складовою Завдання (Додаток 1). На підставі календарних 

планів науковим керівником складається розклад захисту студентами курсових 

робіт, який оприлюднюється на стенді кафедри та доводиться до відома 

навчальної частини університету. Студент виконує курсову роботу згідно із 

Завданням до курсової роботи, яке погоджується з керівником. 

Після опрацювання загальної та спеціальної літератури студент подає 

керівнику перший (чорновий) варіант плану курсової роботи. Приклади 

оформлення змісту та складання розгорнутого плану курсової роботи наведено 

у дод. 4. У міру надходження фактичного матеріалу план роботи поновлюється. 

У результаті мають бути враховані всі зауваження та побажання керівника. 

Остаточний варіант плану ухвалюється керівником, з яким студент погоджує 

будь–які зміни у плані курсової роботи. 

 

2.3 Процес виконання курсової роботи 

 

1.  Вибір теми, ознайомлення з проблематикою теми, обґрунтування її 

актуальності. 

2.  Закріплення теми,побудова плану курсової роботи. 

3.  Підбір та опрацювання літератури з теми курсової роботи. 

4.  Визначення мети, завдань, об’єкта, предмета та методів дослідження. 

5.  Викладення змісту роботи згідно з планом. 

6.  Формулювання висновків та рекомендацій. 

7.  Подання роботи керівнику для перевірки й рецензування. 

8.  Доопрацювання роботи  в  разі потреби з  урахуванням зауважень 

керівника. 

9.  Реєстрація курсової роботи. 

10. Подання роботи на захист. 

11. Захист курсової роботи. 
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3. Основні вимоги до структури та змісту курсової роботи 

 

Курсова робота має містити: 

– титульну сторінку; 

– завдання; 

– зміст; 

– перелік умовних скорочень (у разі потреби); 

– вступ; 

– основну частину; 

– висновки; 

– список використаних джерел; 

– додатки (у разі потреби). 

 

3.1 Титульна сторінка курсової роботи 

 

Титульна сторінка має містити (Додаток 3): 

– назву міністерства; 

– найменування вищого навчального закладу; 

– назву кафедри, де виконується курсова робота; 

– назву роботи; 

– прізвище, ім’я, по батькові студента; 

– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові керівника; 

– місто й рік виконання роботи. 

 

3.2 Зміст 

 

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та 

номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів (якщо вони є й мають 
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заголовок), зокрема, вступу, висновків до розділів, загальних висновків, 

додатків, списку використаних джерел та ін. 

 

3.3 Перелік умовних скорочень 

 

Якщо у курсовій роботі використано специфічну термінологію, маловідо–

мі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може бути поданий у 

курсовій роботі у вигляді окремого списку, який розміщено перед вступом. 

Перелік  слід  друкувати у  дві  колонки,  зліва  за  абеткою  наводять, 

наприклад, скорочення, а справа – їх детальну розшифровку. 

Якщо в курсовій роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, 

позначення повторюються менше трьох разів, то перелік не складають, а 

розшифровку наводять у тексті з першим згадуванням. 

 

3.4 Вступ 

 

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість, 

обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну 

характеристику курсової роботи в рекомендованій нижче послідовності: 

– актуальність; 

– об’єкт дослідження; 

– предмет дослідження; 

– мета; 

– завдання; 

– методи дослідження; 

– аналіз використаних джерел; 

– структура та обсяг курсової роботи. 

Актуальність теми (обґрунтування доцільності роботи). Студент має 

впевнено довести, що його звернення до обраної теми не випадкове, а 
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викликане об’єктивними причинами (підвищена зацікавленість у суспільстві чи 

науці, злободенність, недостатнє дослідження та ін.). 

На основі цього виокремлюється проблема, на вирішення якої і будуть 

спрямовані дослідження. Формулювання студентом актуальності свідчить, 

наскільки правильно він оцінює  цю тему з точки зору своєчасності та 

соціальної значущості, характеризує його наукову зрілість та професійну 

підготовку. 

Об’єкт дослідження – це частина реальної дійсності, яка підлягає 

дослідженню, тобто процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, і 

обране для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта і конкретизує, що саме в 

об’єкті буде вивчатися. 

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його 

частина,  яка  є  предметом дослідження. Саме  на  нього  спрямована основна 

увага автора курсової роботи, оскільки предмет дослідження визначає тему 

роботи, що зазначається на титульному аркуші як її назва. 

Метою курсової роботи є дослідження проблем, визначених обраною 

темою, а також напрямів і методів їх вирішення. Мету роботи слід 

формулювати стисло та конкретно. Вона має витікати з обґрунтування 

актуальності теми. Таким чином, мета курсової роботи полягає у встановленні, 

виявленні наукових фактів, формулюванні закономірностей, обґрунтуванні 

найбільш ефективних шляхів дослідження теми. 

Завдання курсової роботи – це послідовні етапи дослідницької роботи, 

спрямовані на  досягнення поставленої мети. Завдання мають розкривати, 

конкретизувати мету  дослідження  і  в  цілому  бути  адекватні  цій  меті.  Для 

формулювання завдань використовують такі терміни: «проаналізовано», 

«розкрито», «виявлено», «досліджено», «встановлено», «з’ясовано», 

«визначено», «обґрунтовано», «окреслено» тощо. 
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Методи дослідження. У курсовій роботі подають перелік використаних 

методів дослідження для досягнення в роботі мети. Перерахувати їх треба не 

окремо від змісту  роботи, а стисло та змістовно визначаючи, що саме 

досліджувалося тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в 

логічності та прийнятності вибору саме цих методів. Щоб отримати достовірні 

результати, слід використовувати різні методи. 

Аналіз  використаних  джерел  свідчить  про  ґрунтовне  ознайомлення 

дослідника зі спеціальною літературою, його вміння систематизувати та 

аналізувати  джерела, виокремлювати істотне, оцінювати раніше зроблене 

іншими дослідниками, визначати головне. Матеріали такого огляду слід 

систематизувати в певному логічному зв’язку та послідовності. Будь–які цінні 

публікації,  які  прямо  або  безпосередньо  стосуються  теми  курсової  роботи, 

мають бути названі та критично оцінені. 

Структура та обсяг курсової роботи визначаються специфікою предмета 

дослідження, логікою розкриття проблеми, а також метою і завданнями  

дослідження.  Перераховуються  усі  складові  курсової  роботи,  а щодо списку 

літератури, зазначають кількість використаних джерел. 

Приклад формулювання основних елементів дослідження, що містяться у 

Вступі наведено у дод. 5.  

 

3.5 Основна частина 

 

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту 

кожного розділу може передувати передмова з коротким описом обраного 

напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. 

У розділах основної частини подають: 

– огляд літератури за темою й вибір напрямів досліджень; 

– виклад загальної методики й основних методів досліджень; 

– відомості про проведені теоретичні й (або) експериментальні 
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дослідження; 

– аналіз та узагальнення результатів дослідження. 

У  першому розділі зазвичай подається обґрунтування питання. Назва 

розділу має відображати сутність проблеми. 

У другому розділі обґрунтовують вибір напряму досліджень, наводять 

методи розв’язання задач та їх порівняльні оцінки, розробляють загальну 

методику проведення досліджень. 

У наступних розділах логічно й аргументовано викладають зміст і 

результати власних досліджень. 

В кінці кожного підрозділу та розділу формулюють висновки зі стислим 

викладом результатів, що надає можливість виокремити загальні висновки від 

другорядних подробиць. 

Зміст розділів основної частини має чітко відповідати темі курсової роботи 

і  повністю її  розкривати. Він має продемонструвати вміння студента стисло, 

логічно й аргументовано викладати опрацьований матеріал. 

Студент має висвітлити те нове, що він вносить у розробку проблеми, дати 

оцінку достовірності одержаних результатів, порівняти їх із даними інших 

дослідників. Викладення матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко 

визначеній автором. 

 

3.6 Висновки 

 

У висновках викладають важливі наукові та практичні результати, 

одержані під час дослідження. Окрім  того,  це  послідовне, логічно побудоване 

викладення отриманих результатів і їх співвідношення із загальною метою та 

конкретними завданнями, які були поставлені та сформульовані у вступі. У 

висновках слід акцентувати увагу на якісних та кількісних показниках здобутих 

результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації 

щодо їх використання. 

Заключна частина доповнює характеристику теоретичного рівня 
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дослідження, а також свідчить про рівень професійної зрілості та ступінь 

наукової підготовки її автора. 

 

3.7 Список використаних джерел 

 

У списку використаних джерел наводять наукову та навчальну літературу, 

яка була використана у курсовій роботі й на яку є посилання у тексті роботи. 

Бібліографічний список свідчить про рівень самостійної творчої роботи її 

автора та ступінь фундаментальності проведеного дослідження. 

Список  використаних  джерел  має  містити  не  менше  ніж  20–

25 позицій. 

 

3.8 Додатки 

 

У разі потреби до додатків доцільно включити допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття роботи: 

– інструкції та  методики, які були  використані в  процесі виконання 

курсової роботи; 

– таблиці допоміжних цифрових даних; 

– документи, протоколи, акти; 

– ілюстрації допоміжного характеру. 

Додатки у курсовій роботі подаються у вигляді текстів, таблиць, рисунків, 

діаграм, фотографій та ін. 

 

4. Правила оформлення курсової роботи 

 

4.1 Загальні вимоги 

 

Курсову роботу слід  викладати літературною мовою,  використовуючи 

науковий стиль, друкувати машинописним способом на одному боці аркуша 
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білого паперу – формату А4. Обсяг курсової роботи – 35–40 друкованих 

сторінок. 

Курсову роботу друкують: через 1,5 інтервали; шрифт текстового 

редактора Word – Times New Roman – 14 кегль; поля: верхнє та нижнє – 20 мм, 

ліве – 25 мм, праве – 10 мм. 

Роздруковані на  комп’ютері програмні документи мають відповідати 

формату А4, їх включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи і 

розміщують у додатках. 

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи. Заголовки 

структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами симетрично до 

тексту. 

Заголовки розділів друкують великими літерами з абзацного відступу. 

Крапку в кінці розділу не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або 

більше речень, то його розділяють крапкою.  

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) в розрядку в підбір по тексту. В кінці заголовка, надрукованого в 

підбір до тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовком та текстом має дорівнювати 2–3 інтервали. 

Кожну  структурну  частину  курсової  роботи  треба  починати  з  нової 

сторінки. 

До загального обсягу курсової  роботи не входять додатки, список 

використаних джерел, таблиці, рисунки, які повністю займають площу 

сторінки. 

 

4.2 Нумерація 

 

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами без знака №. 

Титульний аркуш – перша сторінка курсової роботи. Його включають до 
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загальної нумерації сторінок, проте не нумерують. 

На  наступних сторінках номер  проставляють у  правому  верхньому чи 

нижньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Такі  структурні  частини  курсової  роботи,  як  зміст,  перелік  умовних 

скорочень, вступ, висновок, список використаних джерел, не мають 

порядкового  номера.  Усі  сторінки,  на  яких  розміщені  згадані  структурні 

частини  курсової  роботи,  нумерують,  окрім  заголовків.  Тобто  не  можна 

друкувати: «І. ВСТУП» або «6. ВИСНОВКИ». 

Кожен розділ слід починати з нової сторінки, відстань між підрозділами, 

між  заголовками  і  текстом  має  становити  1  рядок.  Нумерація  сторінок, 

розділів, підрозділів, пунктів і  підпунктів, рисунків, таблиць подається 

арабськими цифрами,   додатків – великими   українськими літерами або 

цифрами. 

Звертаємо увагу на те, що всі сторінки, на яких розміщені структурні 

одиниці курсової роботи, нумерують. Після номера розділу, наприклад, 

І РОЗДІЛ, крапку не ставлять, а  з нового рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи мають мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер  підрозділу складається з  номера розділу і  порядкового номера 

підрозділу, розділених крапкою, наприклад «1.1», «1.2». 

Нумерація пунктів і підпунктів є порядковою в межах відповідних 

підрозділів чи пунктів, наприклад «2.3.5» – п’ятий пункт третього підрозділу 

другого розділу. 

 

4.3 Ілюстрації 

 

Ілюструють курсові роботи з урахуванням певного загального задуму, за 

ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути 

ілюстрацій  випадкових,   пов’язаних із другорядними  деталями  тексту і 

запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна 

ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. Назви ілюстрацій 
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розміщують після їх номерів. У разі потреби ілюстрації доповнюють 

пояснювальними даними (підрисунковий підпис). 

Підпис під ілюстрацією зазвичай має три основні елементи: 

– найменування графічного сюжету позначається скороченим словом 

«рис.»; 

– порядковий  номер  ілюстрації,  який  указується  без  знака  номера 

арабськими цифрами; 

– тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою 

характеристикою зображеного. 

Основними видами ілюстративного матеріалу в курсовій роботі є: 

креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік. Не варто 

оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише 

повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, 

пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують 

посилання у вигляді виразу у круглих дужках «(рис. 3.1)» або звороту типу: 

«…як це видно з рис. 3.1», або «…як це показано на рис. 3.1». 

Якість ілюстрацій має забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне 

копіювання, мікрофільмування). Ілюстративний матеріал може бути 

відтворений за допомогою комп’ютерної техніки. 

 

4.4 Таблиці 

 

Цифровий матеріал зазвичай слід оформляти у вигляді таблиць. 

Кожна  таблиця  має  мати  назву,  яку  розміщують над  таблицею  і 

друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» розміщують у 

правому верхньому куті із зазначенням її номера. Номер таблиці має 

складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими 

ставиться крапка, наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). 

У разі переносу частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово 

«таблиця» та  її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, 
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над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл. №» і вказують її 

номер. 

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення 

тих предметів, які в ній характеризуються) розміщують у боковику, головці чи  

в  них  обох,  а  не  у  програмці;  логічний  предмет  таблиці,  або  присудок 

(тобто дані, якими характеризується присудок) – у програмці, а не в головці чи 

в боковику. Кожен заголовок над графою стосується усіх даних цієї графи, 

кожен заголовок рядка в боковику – усіх даних цього рядка. Заголовок кожної 

графи в головці таблиці має бути якомога коротким. 

Заголовки граф мають починатися з  великих літер, підзаголовки – з 

маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо 

вони є самостійними. Висота рядків має бути не меншою 8 мм. Графу з 

порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її 

можна було читати. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на 

інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву 

вміщують тільки над її першою частину. Таблицю з великою кількістю граф 

можна ділити на частини і розміщувати одну над іншою в межах однієї 

сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в 

першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її заголовок, а в 

другому випадку – боковик. 

Якщо текст, який повторюється у графі таблиці, складається з одного 

слова, його можна замінити лапками: якщо з двох або більше слів, то при 

першому  повторенні  його  замінюють  словами  «Те  ж»,  а  далі  –  лапками. 

Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, 

які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому–небудь рядку 

таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 
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Приклад побудови таблиці 

Таблиця (номер) – Назва таблиці 

   
Головка  

 
 
 

 
 

Заголовки  
колонок 

 
 

          Підзаголовки 
колонок 

Рядки 
 

      
       
       
       
 
 

Боковик 
(заголовки рядків) 

Колонки  

 

4.5 Загальні правила цитування 

 

Обов’язковий елемент курсової роботи – використання цитат. 

Звертатися до них доцільно тільки у тих випадках, коли цитата дійсно містить 

потрібну аргументацію. Слід пам’ятати, що цитування – це не засіб для захисту 

авторитетною думкою власного тексту   або аргументованого переконання 

опонентів. Цитата має бути лише засобом розвитку власних міркувань за 

допомогою раніше висунутих іншими авторами правильних або неправильних 

(на думку автора цієї праці) ідей. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

– текст цитати починається і закінчується лапками, наводиться в тій 

граматичній формі, в якій поданий у джерелі, зі збереженням особливостей 

авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими  авторами,  не  

виділяються  лапками,  за  винятком  тих,  що викликали загальну полеміку. У 

цих випадках використовується вираз «так званий»; 

– цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського 

тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при 

цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається 

трьома крапками. Вони ставляться у будь–якому місці цитати (на початку, 

всередині, в кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий 
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знак, то він не зберігається; 

– кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 

– під час непрямого цитування (переказу, викладення думок інших авторів 

своїми словами), що значно економить текст, треба бути гранично точним  у  

викладенні думок  автора,  конкретним  щодо  оцінювання його результатів, і 

надавати відповідні посилання на джерело; 

– якщо потрібно виявити ставлення автора курсової роботи до окремих слів 

або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак 

оклику або знак питання; 

– якщо автор  курсової роботи, наводячи цитату, виділяє в  ній  деякі слова,  

робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, 

ставиться крапка, потім дефіс і наводяться ініціали автора курсової роботи, а 

весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких 

застережень є: (курсив наш – М.Х.), (підкреслено мною – М.Х.). 

 

4.6 Правила посилання на використані джерела 

 

Посилання – це примітка до тексту, бібліографічна довідка, переклад, 

тлумачення. 

Існує декілька варіантів оформлення посилань, які використовуються 

залежно від ситуації, загального вигляду та типу роботи: зроблені у середині 

тексту (безпосередньо у рядку після тексту, до якого має відношення 

посилання). 

Другий варіант: у квадратних дужках у тексті. Після цитати ставляться 

квадратні дужки, у середині яких розміщують через крапку з комою (або просто 

кому) цифри, які відповідно позначають: 

1.  Номер цитованого джерела в цілому відповідає бібліографічному списку 

до роботи; 

2.  Номер сторінки, з якої взята цитата. 
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ПРИКЛАД 

[2; с. 23] або [2, с. 23] – обидва варіанти допустимі, що означає – цитата 

взята з 23 сторінки другого пункту, зазначеного у списку джерела. 

Під час посилання на ілюстрацію вказують (рис. 1.2), на таблицю – (у табл. 

1.3). Якщо є декілька посилань на одну таблицю, то слово «дивись» скорочують 

– (див. табл. 1.3). 

 

4.7 Оформлення списку використаних джерел 

 

Перелік використаних джерел (перелік посилань) – елемент 

бібліографічного матеріалу, що містить бібліографічні описи використаних 

джерел і розміщується після висновків. 

Бібліографічний опис  складають безпосередньо за  друкованим  твором або 

виписують з каталогів і бібліографічних показників повністю, без пропусків 

будь–яких елементів, скорочення назв (див. дод. 6) 

Перелік використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: 

– у порядку появи посилань у тексті; 

– в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

– у хронологічному порядку. 

Основна вимога до укладання переліку використаних джерел – однотипне 

оформлення й дотримання чинного державного стандарту на бібліографічний 

опис творів друку. 

Порядкові номери описів першоджерел у переліку є номерами посилань на 

джерела в основному тексті роботи. 

Усі джерела в переліку посилань подаються мовою оригіналу. 

 

4.8 Додатки 

 

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи на наступних її 
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сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку 

появи посилань у тексті. Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках 

курсової роботи, то кожний такий додаток має починатися з нової сторінки. 

Додаток  має  мати  заголовок,  надрукований  угорі  малими  літерами  з першої 

великої симетрично до тексту. Посередині рядка над заголовком малими 

літерами з першої великої друкується слово «Додаток__» і велика літера, що 

позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, 

за винятком літер Г, Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б 

тощо. Крім того, додатки можна позначити й цифрами «Додаток 1». 

 

5. Типові помилки студентів під час написання курсової роботи 

 

Під час написання курсової роботи студентам слід бути більш уважними, 

щоб не допускати помилок, які можуть вплинути на їх оцінку. 

Однією з розповсюджених помилок під час написання курсової роботи є 

неправильне розуміння методу теоретичного аналізу, коли вся робота зводиться 

до переписування сторінок з 2–3 джерел. Щоб робота не межувала з плагіатом, 

серйозні теоретичні положення слід давати з посиланням на джерело. До того ж 

це не має бути підручник. Адже написання курсової роботи передбачає більш 

глибоке вивчення обраної теми, ніж вона розкривається в лекційному курсі. 

Однак існує ряд інших типових помилок: 

– зміст дослідження не відповідає плану курсової роботи або поверхово 

розкриває тему; 

– розроблені автором розділи (підрозділи) не  відображають реальну 

проблемну ситуацію, стан об’єкта або предмета; 

– мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно і 

не відображає специфіки об’єкта і предмета дослідження; 

– поставлені у вступі завдання не до кінця або взагалі не розкриті та не 

відповідають проблематиці дослідження; 
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– не  проведено  глибокого,  всебічного аналізу  чинних  офіційних  і 

нормативних документів, а також сучасної спеціалізованої літератури за темою 

дослідження; 

– аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми роботи має 

форму анотованого списку і не відображає рівень дослідження проблеми; 

– кінцевий  результат  не  відповідає  меті  дослідження,  а  висновки  –

поставленим завданням; 

– висновки та пропозиції не пов’язані з основною частиною курсової 

роботи; 

– у  роботі  немає  посилань  або  зазначені  не  ті,  з  яких  використано 

матеріал; 

– бібліографічний опис джерел у списку використаних джерел наведено в 

довільній формі, без дотримання вимог державного стандарту; 

– обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам; 

– робота виконана неохайно й містить багато помилок. 

 

6. Підготовка та захист курсової роботи 

 

6.1 Перевірка курсової роботи 

 

Заключним етапом є перевірка курсової роботи студента керівником. Якщо 

за результатами першої перевірки науковим керівником робота оцінена 

незадовільно,  вона  не  рекомендується і  не  допускається  до  захисту  та 

повертається студенту на доопрацювання. Студент має виправити помилки, 

зазначені недоліки і подати роботу на перевірку вдруге. За результатами 

повторної перевірки науковий керівник пише відповідну рецензію (позитивну 

чи негативну) з попередньою оцінкою і виносить на розгляд комісії із захисту 

курсових робіт. 

Попередня оцінка курсової роботи ставиться на підставі того, наскільки її 

автор: 
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– обґрунтував актуальність дослідження; 

– правильно сформулював мету дослідження, виокремив завдання та 

методи дослідження; 

– відобразив у плані основні питання теми, які дозволили розкрити її в 

повному обсязі з урахуванням зазначених завдань; 

– глибоко вивчив та проаналізував літературу з теми дослідження; 

– зробив відповідні висновки та узагальнення; 

– виявив самостійність у розробці теми курсової роботи; 

– виклав  матеріал  логічно,  послідовно  та  грамотною  літературною 

мовою. 

Остаточна оцінка курсової роботи виставляється за підсумком її публічного 

захисту. При цьому особливо враховується вільне володіння студентом змістом 

поданої роботи. 

 

6.2 Реєстрація та захист курсової роботи 

 

Виконану і відповідно оформлену курсову роботу студент подає на 

кафедру, реєструючи її попередньо у відповідальної за це особи (лаборанта 

кафедри). Далі робота передається керівнику. 

Захист курсових робіт здійснюється за  встановленим графіком перед 

комісією у складі керівника та двох викладачів кафедри у терміни, передбачені 

розподілом навчального навантаження. 

Процедура захисту. Курсову роботу студент захищає у навчальній групі. 

Доповідь, як правило, має відображати структуру курсової роботи. Особливу 

увагу слід  приділити  характеристиці власного  внеску  в  розробку проблеми. 

Після виступу керівник, викладачі кафедри та студенти групи ставлять 

студенту запитання з теми дослідження. Керівник курсової роботи характеризує 

курсову роботу в цілому, наголошує на її позитивних сторонах: науково–

дослідному характері, актуальності дослідження, новизні, практичній цінності, 

вказує на недоліки. 



 

25 
 

Захист курсової роботи завершується коротким, заключним виступом 

студента, в якому він відповідає на запитання і зауваження тих, хто бере участь 

у обговоренні, а також дає додаткові роз’яснення щодо змісту курсової роботи. 

Під час захисту оцінюється: 

– оформлення та презентація курсової роботи студентом; 

– якість виконаної студентом курсової роботи; 

– рівень знань і набутих навичок за темою; 

– вміння аналізувати практичну діяльність; 

– логічно та аргументовано викладати думки, відповідати на питання; 

– вміння обґрунтувати та відстоювати власну позицію. 

Після захисту курсових робіт викладачі обговорюють результати захисту 

кожної курсової роботи і виставляють оцінки, які одразу повідомляють 

студентам. 

Оцінка курсової роботи знижується, якщо в ній: 

– не виокремлені та необґрунтовані теоретичні проблеми; 

– не чітко сформульована мета, завдання та не зазначені  методи 

дослідження; 

– план роботи хаотичний, не виокремлює ключові питання зазначених у 

курсовій роботі проблем; 

– відсутня самостійність у розробці теми, курсова робота зведена до 

простого переказу або переписування джерел; 

– порушена  логіка  дослідження,  у  викладі  матеріалу  є  повтори  та 

незрозумілість думок; 

– допущені помилки в цитуванні авторів, неправильно зазначені джерела 

наведених висловлювань; 

– існують грубі орфографічні та граматичні помилки, стиль викладання 

думок – некоректний; 

– суттєво порушені правила складання бібліографії; 

– робота виконана неохайно. 

Остаточна оцінка за курсову роботу вноситься до рецензії, відомості 
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підсумкового контролю знань та залікової книжки студента. 

У випадку незадовільної оцінки курсової роботи комісією із  захисту оцінка  

виставляється  у  відомість  підсумкового  контролю  знань,  а  робота 

повертається студенту: 

– з оцінкою FX – для виконання роботи повторно за раніше затвердженою 

темою з урахуванням визначених недоліків; 

– з оцінкою F  – для виконання роботи за новою темою. 

Повторний захист  курсової  роботи  здійснюється у додаткову сесію, після 

чого: 

– у разі одержання студентом позитивної оцінки він допускається до 

складання іспиту з дисципліни, відповідно до розкладу екзаменів у додаткову 

сесію; 

– у разі одержання незадовільної оцінки студент відраховується з 

університету. 

Студент, який без поважної причини вчасно не подав (не зареєстрував) 

курсову роботу або не з’явився на захист у зазначений термін, не допускається 

до складання іспиту з відповідної дисципліни в основну сесію. У відомості 

підсумкового контролю знань робиться запис – «незадовільно/35/FX» і студент 

має академічну заборгованість з дисципліни. 

Після захисту знищення робіт здійснюється за актом в кінці навчального 

року. Комісію очолює методист навчального відділу. До складу комісії входять 

завідувач кафедри, відповідальна за реєстрацію та збереження курсових робіт 

особа та методист деканату. Акт про знищення курсових робіт затверджується 

деканом факультету економіки і управління та зберігається на кафедрі. 

Курсові  роботи  відібрані  для  вибіркових  перевірок передаються  до 

навчального відділу, а для конкурсів – зберігаються у завідувача кафедри, про 

що зазначається запис у  Журналі реєстрації курсових робіт. Знищення цих робіт 

здійснюється окремим актом. 
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6.3 Оцінювання якості написання курсової роботи 

 

Оцінка якості виконання і захисту студентами курсової роботи 

здійснюється за 100–бальною шкалою з подальшим переведенням її в 

національну шкалу та шкалу ЄКТС. 

Підсумкову оцінку визначає комісія кафедри, що приймає захист курсових 

робіт. 

Об’єктами оцінювання є три складові: 

№ 
пор. 

Об’єкт оцінювання 
Кількість балів, яку 

може одержати студент 

1 Аналіз змісту курсової роботи 60 

2 Оформлення курсової роботи 20 

3 Захист курсової роботи 20 
 

 

Критерії оцінювання змісту курсової роботи (0–60 балів): 

– ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для 

дослідження; 

– наявність практичного висвітлення досліджуваної проблематики; 

– логічний взаємозв’язок теоретичного матеріалу; 

– наочність та якість ілюстративного матеріалу; 

– аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел; 

– критичний підхід до використаних джерел; 

– ступінь самостійності проведеного дослідження, самостійність суджень; 

– відповідність побудови роботи поставленим цілям і завданням. 

Критерії оцінювання оформлення курсової роботи (0–20 балів): 

– відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим вимогам; 

– наявність у додатках (якщо вони є) до роботи самостійно складених 

документів; 

– посилання на використану літературу; 

– правильність оформлення списку використаних джерел. 

Критерії оцінювання захисту курсової роботи (0–20 балів): 
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– вміння чітко, зрозуміло та стисло  викладати основні засади проведеного 

дослідження; 

– повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання членів комісії за 

змістом роботи; 

– ґрунтовність висновків та рекомендацій щодо практичного використання 

результатів дослідження. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, диференційованого заліку,  
курсового проекту (роботи) 

90–100 А Відмінно   
82–89 В 

Добре  
74–81 С 
64–73 D 

Задовільно  
60–63 Е  
35–59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
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7. Тематика курсових робіт  

 

1. Об’єктивна необхідність використання маркетингу в умовах ринкової 

економіки. 

2. Концепції управління маркетингом: переваги та недоліки. 

3. Стратегічне планування і маркетинг в організації. 

4. Аналіз чинників мікросередовища організації: методи, моделі, підходи? 

значення. 

5. Аналіз чинників макросередовища: методи, моделі, підходи, значення. 

6. Соціальна відповідальність та етика в маркетингу. 

7. Маркетингові дослідження і маркетингові інформаційні системи. 

8. Організація і значення маркетингових досліджень у діяльності 

організації. 

9. Споживчі ринки і особливості поведінки споживачів. 

10. Особливості маркетингу митних послуг. 

11. Зв’язки з громадськістю в діяльності митних органів. 

12. Ринки організованих споживачів і поведінка компаній–покупців. 

13. Сегментування споживчих ринків. 

14. Сегментування ринків організацій. 

15. Управління позиціюванням товару, торговельної марки, компанії. 

16. Товарна політика  організації. 

17. Торгівельна марка і марочна стратегія. 

18. Створення нових товарів і етапи їх життєвого циклу. 

19. Ціноутворення: задачі, методи, стратегії. 

20. Управління каналами збуту. 

21. Значення оптових і роздрібних торговців в розподілі товарів і послуг. 

22. Інтегровані маркетингові комунікації: роль і значення реклами. 

23. PR–менеджмент в компанії. 

24. Система особистих продаж і стимулювання збуту в компанії. 

25. Управління рекламою на підприємстві. 
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26. Основні характеристики життєвого циклу товару, маркетингове 

управління на різних його стадіях. 

27. Організаційна структура компанії, орієнтованої на маркетинг. 

28. Ринок: основні складові маркетингового аналізу. 

29. Конкурентні стратегії компаній: переваги та недоліки. 

30. Прямий маркетинг: основні форми і переваги. 

31. Інтерактивний маркетинг і електронна торгівля. 

32. Глобальний маркетинг, особливості його організації і перспективи. 

33. Стратегічний і оперативний маркетинг: особливості та побудова 

управління. 

34. Особливості маркетингу некомерційних організацій. 

35. Особливості маркетингу послуг. 

36. Організація маркетингу на підприємстві. 
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підприємства..................................................................................................................7 
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Додаток 5 

 

Приклад формулювання основних положень вступу 

 

Тема. «Формування маркетингової товарної політики підприємства (на 
прикладі ПАТ «Кредмаш»)» 

Мета курсової роботи – виявити значення, яке має маркетингова товарна 
політика у діяльності підприємства для досягнення ним поставлених цілей.  

Для досягнення мети в роботі поставлено і розв’язано такі завдання: 
– проаналізовано теоретичні основи формування маркетингової товарної 

політики на підприємстві; 
– розглянуто життєвий цикл товару й особливості маркетингу на окремих 

його етапах; 
– визначено сутність маркетингової товарної політики промислового 

підприємства;  
– проаналізовано конкурентоспроможність продукції ПРАТ «Кредмаш»; 
– розглянуто особливості формування маркетингової товарної політики на 

підприємстві «Кредмаш»; 
– визначено рівні товару та класифікацію товару; 
– приведено рекомендації щодо вдосконалення маркетингової товарної 

політики «Кредмаш». 
Об’єктом дослідження є формування маркетингової товарної політики 

промислового підприємства.  
Предметом дослідження є маркетингова товарна політика підприємства.  
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною засадою курсової 

роботи були наукові розробки зарубіжних та вітчизняних учених з питань 
маркетингової товарної політики.  

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Загальним проблемам 
формування та реалізації маркетингової товарної політики присвячені 
публікації таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як Р. С. Вінер, 
О. Б. Звягінцева,  Н. П. Гончарова, С. М. Ілляшенко, В. Я. Кардаш, 
О. M. Алімов, Р. Г. Купер, А. Б. Титов, П. Г. Перерва, Є. В. Савельєв та ін. 

Загальний обсяг курсової роботи становить 30 сторінок. Курсова робота 
має 2 таблиці, 1 рисунок. Список використаних джерел налічує 20 найменувань. 
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Додаток 6 

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних 

джерел, який наводять у курсовій роботі 

 

Характеристика 

джерела 

 

Приклад оформлення 

Книги: 
 

Один автор 
 

 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 
2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців : історія 
Українського Вільного козацтва на Запоріжжі (1917-1920 рр.). Запоріжжя, 
2017. 113 с. 

Два автори 
 

1. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління 
освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 
2. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. Запоріжжя : 
ЗНУ, 2016. 102 с. 

Три автори 
 

1. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та 
правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с. 
2. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів 
у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 
2015. 338 с. 

Чотири автори 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : 
станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. 
О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 
2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : 
навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 

Автор(и) та 
редактор(и)/ 
упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. 
наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 
2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. 
посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 

Без автора 

1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення (1991-2016) : 
ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с. 
2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. 
Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 
3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія / за ред. 
М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с. 

Багатотомний 
документ 

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : 
САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 
2. Лодий П. Д.  Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, 
А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев ; Мелитополь : НПУ 
им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 

Матеріали 
конференцій, 

з’їздів 

1. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання хімії в 
старшій профільній школі. Актуальні проблеми та перспективи розвитку 
медичних, фармацевтичних та природничих наук : матеріали III регіон. 
наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29 листоп. 2014 р. Запоріжжя, 2014. 
С. 211–212. 
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2. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: 
порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати 
української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 
2016 р. Київ, 2017. С. 133–136. 

Препринти 

1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність 
визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. 
Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. 
(Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1). 
2. Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиационного 
повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / ANL USA 
с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов. 
Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с.: ил., табл. (Препринт. НАН Украины, 
Нац. науч. центр«Харьк. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ2006-4). 

Автореферати 
дисертацій 

1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним 
законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. 
Київ, 2005. 20 с. 
2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і 
роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. 
наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 

Дисертації 

1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець 
XVIII - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький 
національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 
2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для 
дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-
мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с. 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 
2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос 
України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22. 
3. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ Президента 
України від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур'єр. 2017. 23 лют. 
(№ 35). С. 10. 
4. Інструкція щодо заповнення особової картки державного службовця : 
затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ. служби від 
05.08.2016 р. № 156. Баланс-бюджет. 2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16. 

Архівні 
документи 

1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради 
Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки 
Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. 
об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71. 
2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. 
ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). 
Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3. 

Стандарти 
 

1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і 
збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. 
(Інформація та документація). 
2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 
6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : 
Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 

Каталоги 
 

1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Донец. 
ботан. сад НАН Украины. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с. 
2. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-
ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, О. В. Земляніщина. Харків, 
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1996. 64 с. 

Бібліографічні 
покажчики 

1. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин. Львів : Вид. 
центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 356 с. (Українська біобібліографія ; ч. 10). 

2. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 
незалежній Україні : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Загородна та ін.; 
наук. ред. Т. В. Марусик; відп. за вип. М. Б. Зушман. Чернівці : 
Чернівецький національний університет, 2015. 512 с. (До 140-річчя від 
дня заснування). 

Електронні 
ресурси 

1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=15725757& (дата 
звернення: 15.11.2017). 

2. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством України. 
Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: 
http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf. 

Автореферати 
дисертацій 

1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним 
законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. 
Київ, 2005. 20 с. 
2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і 
роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. 
наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 

Патенти 
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пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, 
Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с. 
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1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві 
України: реалії та перспективи формулювання їх застосування. Вісник 
Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 
2017. № 1. С. 36–46. 
2. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного 
деформування складених циліндричних оболонок за допомогою матриць 
типу Гріна. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-
математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 
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